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Створення науково-психологічного тексту  

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-квалі-

фікаційний рівень 

Характеристика навчаль-

ної 

дисципліни 

Кількість кредитів, відпо-

відних ЕСТS – 3 

Галузь знань:  
05 Соціальні та поведінкові 

науки 

Спеціальність: 053 Психо-

логія 

Спеціалізація:  

Психологія особистісного, 

соціального та організацій-

ного розвитку 

Рік підготовки 

І 

Семестр 

І, ІІ 

Лекції 

10 

Практичні заняття 

Загальна кількість  

годин – 90 

 
Рівень вищої освіти: 

третій (освітньо-науковий) 

20 

Самостійна робота 

60 

Вид контролю – залік 
 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 Мета вивчення: розвиток здатності генерувати нові ідеї (креативність), розробляти та 

реалізувати інноваційні проекти, включаючи власні дослідження (ЗК3), спілкуватися та презе-

нтувати наукові результати державною та іноземною мовою, працювати в міжнародному кон-

тексті (ЗК4), використовувати інформаційні та комунікаційні технології (ЗК2), толерувати не-

визначеність і доводити унікальність власного наукового пошуку в умовах інформаційного /ци-

фрового суспільства (СК5). 

Заплановані результати навчання: 

1. Уміти здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різ-

них джерел на основі сучасних методології наукової діяльності та інформаційно-комунікацій-

них (цифрових) технологій (РН1), зокрема: 

 уміти здійснювати пошук професійно важливих знань з різних джерел з використан-

ням сучасних цифрових технологій; 

 обирати наукове видання, адекватне наукові проблемі та результатами наукового по-

шуку, в тому числі, серед провідних науковометричних баз. 

2. Виокремлювати, систематизувати, розв’язувати, критично осмислювати та прогнозу-

вати значущі психологічні проблеми, чинники та тенденції функціонування й розвитку особис-

тості, соціальних груп і організацій на різних рівнях психологічного дослідження (РН6), зок-

рема: 

 демонструвати здатність генерувати нові ідеї, переосмислювати наявне та створювати 

нове цілісне знання та презентувати його державною та іноземною мовами; 

 уміти подавати відповідні результати у науково-психологічному тексті відповідно до 

вимог обраного видання. 

3. Демонструвати прихильність до норм професійної етики, міжкультурної толерантно-

сті, професійних цінностей у науковій / практичній діяльності (РН8), зокрема: 

 створювати науково-психологічні тексти з урахуванням норм професійної етики, мі-

жкультурної толерантності, професійних цінностей; 

 запобігати науковому плагіату і сприяти академічній доброчесності при написанні на-

уково-психологічних текстів тощо. 

 

 



Створення науково-психологічного тексту  

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Наукова комунікація в умовах сучасного світу   
 

Тема 1. Наукова комунікація у VUCA-світі. 
 

Поняття про наукову комунікацію. Структура та функції наукових комунікацій. Форми, види 

комунікацій. Призначення наукових комунікацій. Канали комунікації.  Суб’єкти наукової ко-

мунікації. Наукові школи. Соціальне значення наукових комунікацій. 

  

Література:[ 1-5; 14; 15]. 
 

Тема 2. Технологічні та психологічні аспекти сучасної наукової творчості. 

 

Організація творчої діяльності. Психологічний аспект науково-дослідницької діяльності. 

Толерантність до невизначеності як психологічна основа наукової творчості в інформаційному 

суспільстві. Роль творчості у науковій діяльності. Основні психологічні якості науковця. Спо-

соби раціональної організація праці. Робочий день науковця. Робоче місце, вимоги до його ор-

ганізації.  Режим роботи та режим відпочинку. Профілактика емоційного вигорання. Викорис-

тання комп’ютерних технологій у науковій діяльності.  

Література [1- 5; 12-14; 23] 
 

 

Змістовий модуль 2. Створення науково-психологічного тексту : сучасні вимоги та мож-

ливості 
 

Тема 3. Специфіка та структура наукового тексту 

Організація цілого тексту. Загальна структура тексту: постановочної, дослідницької та 

заключна частини. Композиція тексту. Абзац як основний елемент тексту. Вступ і заключна 

частина. Основні функції і характеристики вступу. Поняття заключної частини. Взаємозв’язок 

вступу і висновку. Основні характеристики поняття академічного письма. Вимоги до мови та 

стилю тексту наукової роботи. Сучасне поняття академічної грамотності.  

 

Література [1 - 5; 15; 17-20; 26] 

 

 

Тема 4. Етапи роботи над науковим текстом 

Етапи роботи над текстом. Визначення новизни. Мета створення тексту. Види наукових 

текстів. План-проспект. Робота з джерелами. Проблема заголовку. Напрями і характер поси-

лань. Прийоми удосконалення тексту. Прийоми стимулювання творчої активності автора тек-

сту. Поради Г. Сельє щодо написання наукових текстів. Концепція «персональний процес – 

практика – публічний продукт» у створенні академічних текстів. Критичне мислення. 

 

Література [1 - 5; 15; 18; 26] 
 

Тема 5. Методика підготовки наукової публікації і наукової доповіді 

 

Структура дослідження. Обґрунтування актуальності і визначення теми дослідження, його 

мети, завдань. Форми відображення результатів наукового дослідження: звіту аспіранта, пові-

домлення, доповіді, тези, статті, розділу до монографій і т. ін. Загальні вимоги до оформлення 

наукової роботи. Тези доповіді (виступу) на конференції: види, обсяг, особливості подачі мате-

ріалу. Поняття про наукову статтю та її структуру. Вимоги до написання статті.  Написання 

рецензії на наукову працю. Підготовка і проведення виступу. Наочність підчас виступу: демон-

страція таблиць, прозірок, використання мультимедійного проектора, відео та аудіо записів. Ві-

дповіді на запитання під час виступу. Участь у науковій дискусії наукових дебатах. 



Створення науково-психологічного тексту  

Література [1 - 5; 9; 10; 12; 13; 21] 
 

Тема 6. Вимоги до підготовки та оформлення дисертаційного дослідження 

 

Загальні рекомендації щодо оформлення дисертаційної роботи. Вимоги до формулю-

вання теми дисертаційної роботи. Вимоги до окремих складових роботи. Вимоги щодо форма-

тування роботи та наукового стилю мовлення. Основні вимоги до реферування та цитування 

літератури. Джерела інформації щодо вимог до написання  та оформлення дисертаційної ро-

боти. 

 Література [1 - 5; 21; 23; 25] 
 

 

Змістовий модуль 3.  Ціннісні засади створення сучасного науково-психологічного 

тексту 

 

Тема 7. Академічна культура та доброчесність 

 

Академічна доброчесність як запорука якісної вищої освіти. Академічна культура: поняття, 

функції, складові.  Основна мета академічної культури та доброчесності. Інституційні засади 

академічної доброчесності. Прояви академічної нечесності та методи її запобігання. Етичний 

кодекс ученого. Бухарестська декларація етичних принципів вищої освіти. 

 

 

Література [1 - 5; 6 - 9; 22; 24] 

 

Тема 8 Авторське право та плагіат. 

 

Авторське право. Об’єкти авторського права. Інтелектуальна власність. Правила вико-

ристання об’єктів інтелектуальної власності. Закони та міжнародні угоди щодо захисту прав 

інтелектуальної власності. Система органів управління в сфері охорони прав на об’єкти інте-

лектуальної власності в Україні Поняття плагіату в Україні та світі. Види плагіату. Протидія 

плагіату. Законодавчий аспект. Огляд програм, які спрямовані на виявлення плагіату. 

 

Література [1- 5; 11; 16; 24] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Створення науково-психологічного тексту  

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви  

змістових модулів і тем 

Кількість годин 

У
сь

о
г
о

 У тому числі 

л пр срс 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1.  

Наукова комунікація в умовах сучасного світу 

Тема 1. Наукова комунікація у VUCA-світі. 12 2 2 12 

Тема 2. Технологічні та психологічні аспекти сучасної науко-

вої творчості. 

16 2 2 10 

Усього годин за змістовим модулем 1 30 4 4 22 

Змістовий модуль 2.  

Створення науково-психологічного тексту : сучасні вимоги та можливості  

Тема 3. Специфіка та структура наукового тексту 12 2 2 8 

Тема 4. Етапи роботи над науковим текстом 12 2 2 8 

Тема 5. Методика підготовки наукової публікації і наукової 

доповіді 

19  4 20 

Тема 6. Вимоги до підготовки та оформлення дисертаційного 

дослідження 

19  4 10 

Усього годин за змістовим модулем 2 62 4 12 46 

Змістовий модуль 3.   

Ціннісні засади створення сучасного науково-психологічного тексту 

Тема 7. Академічна культура та доброчесність 14  2 10 

Тема 8. Авторське право та плагіат. 14 2 2 12 

Усього годин за змістовим модулем 3 28 2 4 22 

РАЗОМ: 120 10 20 90 
 

5. Теми та зміст практичних занять  
 

№ 

з/п 
Теми практичних занять Зміст практичних занять 

Го-

дини 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1.  

Наукова комунікація в умовах сучасного світу 

1.  Тема 1. Наукова комунікація у 

VUCA-світі. 

Здійснити порівняльний аналіз властивостей 

VUCA- та SPOD-світів. 

2 

2.  Тема 2. Технологічні та пси-

хологічні аспекти сучасної на-

укової творчості. 

Проаналізувати власну технологію написання нау-

кових текстів, та збагатити її у процесі обговорення 

з іншими здобувачами. 

2 

Усього годин за змістовим модулем 1 4 

Змістовий модуль 2.  

Створення науково-психологічного тексту : сучасні вимоги та можливості 

3.  Тема 3. Специфіка та струк-

тура наукового тексту 

Проаналізувати у процесі обговорення у малих гру-

пах структуру майбутньої наукової публікації, ви-

ходячи з мети та завдань власного дисертаційного 

дослідження. 

2 

4.  Тема 4. Етапи роботи над нау-

ковим текстом 

Створити докладний план-проспект майбутньої на-

укової публікації 

2 



Створення науково-психологічного тексту  

5.  Тема 5. Методика підготовки 

наукової публікації і наукової 

доповіді 

Докладно спланувати один з варіантів презентації ре-

зультатів власного наукового дослідження (за вибо-

ром) та обговорити його з іншими здобувачами. 

4 

6.  Тема 6. Вимоги до підготовки 

та оформлення дисертаційного 

Здійснити аналіз останнього варіанти вимог до напи-

сання та оформлення дисертаційного дослідженння.  

4 

7.  Усього годин за змістовим модулем 2 12 

8.  Змістовий модуль 3.   

Ціннісні засади створення сучасного науково-психологічного тексту 

9.  Тема 7. Академічна культура 

та доброчесність 

Проаналізувати яким чином принципи академічної 

доброчесності знайшли своє відображення у ста-

туті, колективному договорі, правилах  

внутрішнього розпорядку різних українських закла-

дів вищої освіти. 

2 

10.  Тема 8. Авторське право та 

плагіат. 

Порівняти вітчизняну на світову нормативну базу у 

сфері боротьби з плагіатом. 

2 

Усього годин за змістовим модулем 3 4 

Разом: 20 

 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів PhD: 

1. Підготовка до аудиторних занять – 20 год. 

2. Підготовка до контрольних заходів – 10 год. 

3. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях – 30 год.,  

з них на виконання індивідуальних дослідницьких завдань – 30 год. 

Усього  90 год. 
 

Індивідуальні завдання у межах самостійної роботи спрямовані на формування і розви-

ток практичних умінь застосовувати отримані навички створення наукових текстів під час ство-

рення доповідей та наукових статей відповідно до мети і завдань дисертаційної роботи. 

Окремі звіти про самостійну роботу не надаються. Результати опанування відповідного 

матеріалу перевіряються під час усного опитування, модульного (тестові завдання) і підсумко-

вого (залік) контролю знань, оформлення здобувачем розділів дисертаційної роботи. 

 

Завдання для самостійної роботи здобувачів PhD 

з опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях,  

та індивідуально-дослідницькі завдання 
 

Теми для самостійної роботи Зміст самостійної роботи Год. 

Змістовий модуль 1.  

Наукова комунікація в умовах сучасного світу 

Тема 1. Наукова комунікація у VUCA-

світі. 

Проаналізувати, які нові можливості та обме-

ження виникають та будуть виникати перед на-

уковцями у VUCA-світі та підготувати 15 хви-

линний виступ на цю тему у стилі «візіонерсь-

кої» лекції. 

12 

Тема 2. Технологічні та психологічні ас-

пекти сучасної наукової творчості. 

Проаналізувати основні психологічні про-

блеми що можуть виникати у починаючого на-

уковця, в зв’язку з вимогами та викликами 

VUCA-світу, та розробити рекомендації щодо 

їх подолання. 

10 

Усього годин за змістовим модулем 1 22 

Змістовий модуль 2.  
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Створення науково-психологічного тексту : сучасні вимоги та можливості 

Тема 3. Специфіка та структура науко-

вого тексту 

Проаналізувати структуру кількох (5-7) науко-

вих статей за темою власного дисертаційного 

дослідження (за вибором). 

8 

Тема 4. Етапи роботи над науковим текс-

том 

Спланувати загальну стратегію написання вла-

сного дисертаційного дослідження. 

8 

Тема 5. Методика підготовки наукової 

публікації і наукової доповіді 

Індивідуальне завдання:  

Написати «чорновий» варіант наукової статті ( 

або написати тези доповіді) по матеріалам вла-

сного дисертаційного дослідження, згідно з ви-

могами до оформлення публікацій конкрет-

ного наукового видання (за вибором) 

20 

Тема 6. Вимоги до підготовки та оформ-

лення дисертаційного дослідження 

Докладно ознайомитись з вимогами до оформ-

лення тексту дисертаційного дослідження та 

спроектувати ці знання на оформлення матері-

алів власного дослідження, залежно від етапу 

написання роботи. 

10 

Усього годин за змістовим модулем 2 46  

Змістовий модуль 3.   

Ціннісні засади створення сучасного науково-психологічного тексту 
 

Тема 7. Академічна культура та доброче-

сність 

Проаналізувати міжнародні та вітчизняні пуб-

лікації з тематики академічної культури та до-

брочесності, та розробити власні пропозиції, 

щодо шляхів їх впровадження у роботу вищої 

школи. 

10 

Тема 8. Авторське право та плагіат. Індивідуальне завдання: 

Зробити огляд наявних інтернет-ресурсів та 

програм з виявлення академічного плагіату та 

докладно ознайомитись с принципами функці-

онування одного з них (за вибором). 

12 

Усього годин за змістовим модулем 3 22 

Разом: 90 
 

8. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Створення науково-психологічного тексту» ви-

користовуються проблемні методи навчання. 

Під час лекційного курсу застосовуються: 

 мультимедійна презентація; 

 дискусійне обговорення проблемних питань. 

На практичних заняттях застосовуються: 

 ситуаційні завдання («кейс-стаді»); 

 пошук відповідей на проблемні питання; 

 групова дискусія; 

 спільне навчання (робота у парах і малих групах). 

 

9. Контрольні заходи та засоби діагностики 

Поточний контроль знань здобувачів PhD з навчальної дисципліни проводиться у формі 

усного опитування на  письмового тестування з кожного модуля. З кожного модуля здобувачам 

PhD пропонується 10-15 тестових запитань закритої форми множинного вибору з 1-2 правиль-

ними відповідями з трьох-п’яти можливих. На практичних заняттях оцінюється активна участь 

в обговоренні проблемних ситуацій та виконанні завдань. 
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Підсумковий контроль знань – залік. 
 

10. Критерії та шкала оцінювання 

 Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача PhD при 

оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни «Ство-

рення науково-психологічного тексту», є: 

 повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою про-

грамою навчальної дисципліни; 

 глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

 вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, послідов-

ність тощо); 

 вміння застосовувати теоретичні положення щодо принципів створення наукового тек-

сту під час розв’язання індивідуальних завдань. 

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі (табл. 10.1). 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на практичних, ре-

зультати самостійної роботи студентів) проводиться у % від кількості балів, виділених на за-

вдання, із заокругленням до цілого числа за критеріями: 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або розрахун-

кового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в ме-

тодиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки (ро-

змірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Позитивні оцінки виставляються лише тим студентам, які виконали всі види навчальної ро-

боти, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і набрали за результатами пото-

чного та підсумкового контролів не менше 60 балів. 
 

Таблиця 10.1 

Шкали оцінювання (100-бальна та національна) 
 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
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14. Комунікативні технології інформаційного суспільства: [колективна монографія] / А. І. 
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17. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посіб-

ник [Електронний ресурс] / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 192 с. – Режим до-
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12. Інформаційні ресурси 

 

1. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua 

2. Електронна бібліотека НПН України http://lib.iitta.gov.ua 

3. Веб-сторінка аспірантури і докторантури УМО: http://umo.edu.ua/postgraduate-

postdoctoral 

4. Веб-сторінка кафедри психології управління: 

http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-psikhologhiji 

5. Офіційні сайти періодичної літератури: 

 

Назва журналу Офіційний сайт 

Актуальні проблеми пси-

хології 

http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv 

Вісник післядипломної 

освіти серія «соціальні та 

поведінкові науки» 

http://umo.edu.ua/serija-socialjni-ta-povedinkovi-nauki 

Актуальні питання сучас-

ної психології 

http://library.sspu.sumy.ua/wp-

content/uploads/2018/04/Aktualny_pitannya_suc.psihologii_1_2015.pdf 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://lib.iitta.gov.ua/
http://umo.edu.ua/postgraduate-postdoctoral
http://umo.edu.ua/postgraduate-postdoctoral
http://umo.edu.ua/institutes/cippo/struktura/kafedra-psikhologhiji
http://appsychology.org.ua/index.php/ua/dlia-avtoriv
http://umo.edu.ua/serija-socialjni-ta-povedinkovi-nauki
http://library.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2018/04/Aktualny_pitannya_suc.psihologii_1_2015.pdf
http://library.sspu.sumy.ua/wp-content/uploads/2018/04/Aktualny_pitannya_suc.psihologii_1_2015.pdf
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Experimental Psychology https://us.hogrefe.com/products/journals/experimental-

psychology#c4338 

International Journal of 

Science and Research 

(IJSR) 

https://www.ijsr.net/index.php 

American Psychologist https://www.apa.org/pubs/journals/amp/ 

Экспериментальная пси-

хология 

https://psyjournals.ru/exp/ 

 

6. Офіційні сайти державних та міжнародних установ: 
 

Назва  Офіційний сайт 

Верховна Рада України www.portal.rada.gov.ua  

Кабінет Міністрів України www.kmu.gov.ua 

Інститут психології імені Г. С. Кос-

тюка НАПН України 

http://psychology-naes-ua.institute/ 

Інститут соціальної і політичної пси-

хології НАПН України 

http://naps.gov.ua/ua/structure/institutions/polit_psychology/ 

Центр перспективних соціальних до-

сліджень 

www.cpsr.org.ua 

 

7. Соціальні мережі для співпраці вчених усіх наукових дисциплін: 

 Academia.edu: https://www.academia.edu/  

 ResearchGate:  https://www.researchgate.net/ 

 Соціальні мережі науковців (Scientific Social Community): https://www.science-

community.org/uk 

 Українські науковці в світі (Ukrainian Scientists Worldwide): https://www.science-

community.org/uk 

http://www.portal.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://psychology-naes-ua.institute/
http://naps.gov.ua/ua/structure/institutions/polit_psychology/
http://www.cpsr.org.ua/
https://www.academia.edu/

